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                                 COMUNICADO 

 

Solicitado por: NAP 

Autorizado: Dirigente Regional de Ensino  

Transmitido: NIT 

Comunicado: 719/2021 

Data: 12/11/2021 

Assunto: Programa Bolsa do Povo - Responsáveis 
 

Prezados Diretores e Gerentes de Organização Escolar 

Seguem alguns encaminhamentos acerca do Programa Bolsa do Povo Educação 

Responsáveis: 

Pagamento 

Com o apontamento da frequência realizado até sexta-feira (05/11), o benefício será 

disponibilizado em novembro a parcela referente à outubro. Relembrando, as regras 

de pagamento são as seguintes: 

● Iniciou a formação em outubro e finalizou em outubro, recebe o benefício em 

novembro. 
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● Iniciou a formação em outubro, mas finalizou em novembro, recebe o benefício em 

dezembro, junto à parcela de novembro. 

○ Para receber a parcela de novembro, o beneficiário deve cumprir as demais 

condicionalidades. 

● Iniciou a formação em setembro, mas concluiu em outubro, recebe o benefício em 

novembro, junto à parcela de outubro. 

○ Para receber a parcela de outubro, o beneficiário deve cumprir as demais 

condicionalidades. 

Frequência 

Na sexta-feira fomos informados de algumas inconsistências na plataforma, 

especificamente no botão de apontamento da frequência, que não estava aparecendo 

para algumas escolas. Dessa forma, a Central de Atendimento do Bolsa do Povo entrará 

em contato com algumas escolas para fazer a confirmação dos dados de frequência 

dos beneficiários. Como a inconsistência não atingiu todas as escolas, somente 

algumas receberão o chamado. 

Cartão 

Enviamos para as escolas para a Diretoria de Ensino e para as unidades escolares um 

manual de como os beneficiários podem alterar, na área restrita, o endereço de 

correspondência para recebimento do cartão. Para facilitar, criamos também um vídeo 

do passo a passo de como fazer essa alteração. 

Clique aqui para assistir o vídeo. 

Apenas os beneficiários que fazem parte de outros programas já receberam o cartão, 

tal qual o SP Acolhe e Vale Gás. No entanto, como ocorrerá o envio do cartão para 

todos os beneficiários em algum momento aconselhamos que verifiquem se o 

endereço de correspondência está correto para evitar problemas no futuro envio 

desses cartões. 

Atenciosamente, 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H_D4OA3yEEc
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Responsável: 

                                                                                        Teresa Cristina de Oliveira Perim 

                                                                                                  Diretor I – NAP 

 

 
De acordo: 

                                                                                       Rosilene Aparecida de Oliveira Silva 

                                                                                                Diretor II – CRH 

 

 

 

 


